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Decret núm.: 531/2017 

Simat de la Valldigna, 10 de novembre de 2017 

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 

en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i 

atenent  les consideracions següents: 

ANTECEDENTS 

PRIMER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 517/2016, de 22 de novembre, es va aprovar el 

projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I 

SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI», redactat per AQURB-2005, SLP, amb 

arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, amb un pressupost bàsic de licitació 

que ascendeix a setanta-huit mil vint-i-quatre euros i huitanta-cinc cèntims (78.024,85 €) i setze 

mil tres-cents huitanta-cinc euros i vint-i-dos cèntims (16.385,22 €) corresponents a l'Impost 

sobre el Valor Afegit, obres que seran executades a l’empara del Pla Provincial d’Obres i Serveis 

de l’exercici 2016, de conformitat amb l’acord del Ple de la Diputació de 18 de juliol de 2016, 

publicat en el BOPV núm. 146, de 29 de juliol de 2016, i vist que inicialment no es va incloure en 

el citat projecte intervenció relativa al sanejament separatiu de les aigües negres i pluvials, 

comprovant amb posterioritat a l’aprovació del mateix, la necessitat d’intervindre en el citat àmbit. 

SEGON. Vist que per Providència de l'Alcaldia d’11 d’abril de 2017, es va detectatar la necessitat 

de dur a terme les obres anomenades «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ 

SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», per tal de millorar les 

infraestructures municipals amb la construcció de la xarxa municipal de sanejament d’aigües 

pluvials, en coordinació amb el projecte anomenat «Adequació d’infraestructures d’abastiment i 

sanejament C/ Sanchis Guarner i C/ Calvari» subvencionat a l’empara del PPOS 2016-2017, per 

adequar, en definitiva, les actuacions urbanes existents en una zona residencial de la població, 

obres que es poden qualificar com obres de reforma. 

TERCER. Vist que l’empresa AQURB-2005, SLP, va presentar còpia del projecte anomenat 

«XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A 

XARXA GENERAL» redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, 

amb un pressupost bàsic de licitació que ascendeix a 29.488,67 euros i 6.192,62 euros d’IVA, amb 

uns honoraris de redacció de projecte que munten a la quantitat de 1.598,33 euros i 335,65 euros 

d’IVA. 

QUART. Vist que per Decret 159/2017 es va aprovar el projecte de les obres anomenat 

«XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I 

CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», redactat per AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan 

José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual 

ascendeix a VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS HUITANTA-HUIT EUROS I 

SEIXANTA-SET CÈNTIMS (29.488,67 €) i SIS MIL CENT NORANTA-DOS EUROS I 

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (6.192,62 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor 

Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte que ascendeix a 

MIL CINC-CENTS NORANTA-HUIT EUROS I TRENTA-TRES CÈNTIMS (1.598,33 €) i TRES-



____________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org 

CENTS TRENTA-CINC EUROS I SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (335,65 €) corresponents a l’IVA, 

ja que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 

d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques i es va autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

«61916 161 Renovació xarxa aigua, clavegueram i dipòsit aigua» del Pressupost 

municipal de despeses vigent. 

CINQUE. Vist que per Decret 524/2017 de 7 de novembre s’ha aprovat l’inici de l’expedient de 

contractació d’esta obra, que s’ ha emes informe per la Secretaria sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix, l’òrgan competent per a aprovar i 

adjudicar el contracte és esta Alcaldia, ja que l’import del contracte ascendeix a VINT-I-NOU 

MIL QUATRE-CENTS HUITANTA-HUIT EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

(29.488,67 €) i SIS MIL CENT NORANTA-DOS EUROS I SEIXANTA-DOS 

CÈNTIMS (6.192,62 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, 

SISÈ. Vist que amb data 10 de novembre de 2017, s’ha redactat i incorporat a l'expedient el Plec 

de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte. 

SETÈ. Vist que amb data 10 de novembre de 2017, per la Intervenció s’ha realitzat l’oportuna 

retenció de crèdit, fiscalitzant de forma favorable l’expedient. 

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix l’article 110 i 

la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment 

negociat sense publicitat, per a les obres anomenades «XARXA SANEJAMENT 

D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I CONEXIO A XARXA 

GENERAL», consistents en executar la canonada d’aigües pluvials, connectar-la als habitatges 

que estiguen preparats i connectar-la a la xarxa general, 

SEGON. Autoritzar en quantia de VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS 

HUITANTA-HUIT EUROS I SEIXANTA-SET CÈNTIMS (29.488,67 €) i SIS MIL 

CENT NORANTA-DOS EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (6.192,62 €) 

corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, la despesa que per a este Ajuntament 

representa la contractació referenciada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària «61916 

161 Renovació xarxa aigua, clavegueram i dipòsit aigua» del Pressupost municipal de 

despeses vigent. 

TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de 

regir el contracte de les obres anomenades « XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES 

PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I CONEXIO A XARXA GENERAL » per 

procediment negociat sense publicitat. 

QUART. Sol·licitar ofertes a les següents empreses: 

1. CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL. 

2. CONSTRUCCIONES CISFERCONS, SL. 

3. CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA, SL. 

4. ELECNOR, SA. 

5. PABOGAR, SL. 

6. SAFORVALL OBRES I INFRAESTRUCTURES, SL. 
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 CINQUE. Una vegada presentades les ofertes es procedirà a seguir el procediment 

establert a les base per la seua adjudicació pel l’òrgan competent. 

Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la 

data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 
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